Calendula
En kurs i utvidgad antroposofisk vård. Kursen riktar sig till personer inom äldre-, hälso- och
sjukvården, studerande och andra intresserade.
Man kan delta i hela kursen eller valda delar. Anmäl dig i god tid till de träffar du vill delta
i, senast en vecka i förväg. Se pris och anmälningar, sista sidan.
HÖSTEN 2017
Onsdag 16.8 Introduktion av hela kursen.
Vad innebä r omvå rdnad som berö r. Kan vå rdarbetet fö rbä ttras genom att gå ett steg djupare.
Pirkko Tolmunen, ANS sjukskö tare, doktorand vid Å bo Akademi
Fredag-lördag 15-16.9 Växter och mediciner
Antroposofiska och homeopatiska mediciner utvinns ur växter och metaller. Hur tillverkas och
verkar de. Hur kan de integreras med skolmedicinen.
Eeva-Liisa Pesonen, farmaceut
Onsdag 20.9
Att utvecklas som människa under olika faser på livsvägen.
Lasse Karlsson, präst och lärare
Onsdag 27.9 Människans tolv sinnen
Kan man utveckla och bevara sina sinnen under hela livet. Praktiska övningar.
Pirkko Tolmunen
Onsdag 4.10 Hälsa-sjukdom-lidande, tro-kärlek-hopp
Pirkko Tolmunen
Fredag-söndag 13-15.10 Människans biografi
Att se på sitt eget levnadslopp och hitta den röda tråden
Hannele Grantzau, biografiterapeut
Onsdag 25.10 Människan som kropp, själ och ande
Göran Kurtén, vuxenutbildare och Steinerpedagog
Fredag-söndag 10-12.11 Insmörjningar
Helande beröring i vårdarbetet genom rytmiska insmörjningar enligt Dr. Wegmans och Dr
Hauschkas metoder
Anne-Ingeborg Haugholt, ANS sjukskötare Sverige
Elisabeth Ydrén, ANS sjukskötare Sverige
Onsdag 15.11 De tolv vårdgesterna
Hur bemöta människor i olika åldrar och livsskeden genom lugnande, omhöljande och upplyftande
gester
Pirkko Tolmunen
Backgrund: Marita Karlsson

Onsdag 22.11 Eurytmi som rörelsekonst och terapiform
Pirjo Vahviala, eurytmiterapeut
Onsdag 29.11 Målning som konst och terapiform
Matti Nordling, målningsterapeut
VÅREN 2018
Fredag-lördag 12-13.1 Naturenliga yttre behandlingar
Att lägga omslag och kompresser med läkeörter, oljor och salvor - gamla och nya huskurer
Pirkko Tolmunen
Onsdag 24.1 Vård av människor i olika åldrar
Hur kan vårdaren hjälpa människan att hitta mening i sin tillvaro
Pirkko Tolmunen
Fredag-lördag 9-10.2 Kostens betydelse under livets gång
med speciell hänsyn till de äldres behov
Maria Sannamo, näringsterapeut
Onsdag 21.2 Vård under ålderdomen
Livet är värt att levas hela livet ut
Pirkko Tolmunen
Fredag-lördag 2-3.3 Vattenbehandlingar och terapeutiska bad
Att använda vatten på ett terapeutiskt sätt. Sittbad, fotbad, helbad med ämnen ur naturen
Pirkko Tolmunen
Onsdag 14.3 Vård i livets slutskede I
Hur bemöta den döende och närstående
Pirkko Tolmunen
Onsdag 11.4 Vård i livets slutskede II
Döden är en lika stor händelse som födelsen
Pirkko Tolmunen
Onsdag 18.4 Vårdmiljön
Samklang mellan det arkitektoniska rummet, ljuset, färger, lugnet och vårdgesterna
Pirkko Tolmunen
och en arkitekt som meddelas senare
Onsdag 25.4 Genomgång
Genomgång av hela Calendulakursen, erfarenheter och kompletteringar

Bakgrund: Marita Karlsson

Calendulakursen hålls i Ekenäs
Onsdagar kl 17.00-20.00 i Ekenäs bibliotek, Svalan salen
Raseborgsvägen 84
Veckosluten i Mikaelskolan, Hangövägen 2061
Fredagar 17.00-20.00
Lördagar 9.30-17.00
Söndagar 9.30-16.00
Rastachef och klass 9 i Mikaelskolan står för serveringen som betalas på platsen
Hela kursen 900€, kan betalas i rater
Fredag-lördag 100€
Fredag-söndag 150€
Onsdag 30€/gång, studerande, arbetslösa och pensionärer 20€/gång
Kursens kontonummer FI03 4055 0012 588 287
Anmälningar och information

Virve Weckström 0400 127174 virve.weckstrom@gmail.com
Malou Ilmoni 019 2411387 (050 5013697) malou.ilmoni@gmail.com
Kurssekreterare Vera Nyqvist 040 7017619 vera.nyqvist@gmail.com
Kursarrangör Alfa Omega Raseborg r.f.
www.alfaomegaraseborg.wordpress.com
Kursen stöds av Gyllenbergstiftelsen
Vi förbehåller oss rätten till eventuella ändringar
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